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कंठ�मा गाढ झोपेतन उठल�ू . 

चच�ची घंटा वाजत होती. 

आपण फार वेळ झोपलो याची जाणीव (तला झाल�. 

सय� आताच वर येत होताू . 
 



 

(तने चार�कड ेनजर +फरवल�. 

पाव�ती व कनगी, (तची मलंु , 

.चकटन झोपलेल� होतीू .  
 

 

आ/ण (त0या शजेार� बाळ झोपल होत.ं - ताई 
 



 

(तचा मलगाु , भ5त, झोपला होता. तो 
कमावणारा मलगाु .कप0या बंग6यात माळी0या ँ
हाताखाल� काम करत होता.  
 

ती हळूच पाव�तीला 

उठवल�. (तला चल ू
पेटवायच ेहोते.  
 

कंठ�मा 
9लि
टकची ॅ
कळशी घेऊन 
पाणी भर=यासाठ> 
बाहेर पडल�.  

 



 

 ती बाहेर पडल�. नळाजवळ कणीह� न?हतेु .  सामा@यपणे चार-पाच बायका पाणी 

ये=याची  वाट पाहत उभे असायच.े आज कुणीह� न?हते.  

 

अ5क�मा तेथेच उभी होती. 
 

अ5क�मा, आज 
नळापाशी कणीच ु का 
नाह�त? 
 

आता त नळा0या ू
CशDीचा आवाज 
ऐकत बसणार 
 



 

काल ऑटोमधन ओरडन सागंत असलेले त ू ू ू
ऐकल� नाह�स का? नळा0या पा=याची वेळ 
बदलल� आहे, असे सांगत होता. आजपासन ू
फ5त सIंयाकाळी येणार. 
 

पण मी संIया-
काळ नंतर परत 
येत.े 
वयपाकाला 
पाणी कठन आणु ू ू? 
 

कंठ�मा तJया Kयाु  आळशी मल�ंना काम ंCशकवु . 

का@वLट शाळेत Cशकन काय उपयोगू ? खरे पाहता  
शाळा Cशकनच काय उपयोगू ? 
 

परंत कंठ�माु ने (त0या 

बोल=याकड ेलM Nदले नाह�.  
 



 

पाणी कठन आणायच ेहाच (त0या ु ू
डो5यातला Oवचार. 

चच�ची Oवह�र लांब आहे. बाळं 
उठ6यास.. पाव�ती जाऊ शकेल. परंत ु
(तला भरलेल� कळशी जमणार नाह�.  
मीच लवकर जाऊन परत यायचा 
(नधा�र (तने केला.  
 

चच�0या OवNहर�कड ेपळतच गेल�.  

चच�0या बाहेर कणीह� न?हतेु . सव� Pाथ�नेसाठ> आत गेले होत.े 

 

(तने दोर�ला कळशी बांधन पा=यात सोडल�ू . आवाज करत कळशी भरल�.  



 

(तत5यात कोपQयातन आवाज आलाू .  

कोण आहे? 
 

Cस
टर (त0याकड ेबघत होती.  

Cस
टरला बघन (तला आRचय� वाटलेू .  

मी आहे Cस
टर,   
आजपासन पा=या0या ू
वेळेत बदल झाला आहे.  

वयपाकाला पाणी नाह�.  
 

Cस
टर, आज मी 
पाव�तीला शाळेला पाठव ू
शकत नाह�.(तला पाणी 
भरावे लागेल. भ5त 
कामावर जात 
अस6यामळे तो पाणी ु
भS शकत नाह�.  
 

�स
टरला सव/ काह& उमजत होते. ती ग3प बसल&.  
 

 



 

कंठ�मा पळत येताना 

कळशीतील अध अ.धक T

पाणी सांडन गेले होतेू .  

बाळ उठन पोट सवरत चल�ू ु -

पाशी आले होते.  

इतर कणीह� उठले न?हतेु .   

पाव�ती, 
ऊठ! 
आळशी 

मलगीु ! 
 

रागातच ती ओरडल�.  



 

त आज शाळेला जाऊ नकोसू . 

दपार� पाणी भरु .  

तसे पा�ह5यास 
शाळेचा काह&ह& 
उपयोग नाह&.  
 

कनगीला शाळेला कोण 
घेऊन जाणार? कनगी 
वतः जात नसेल तर 

(तला पण शाळा नको.  

पाव�ती रडायला लागल�.  



 

भात Cशजव6यानंतर भ5ताला पNह6यांदा वाढल�. 

मग पाव�तीला व कनगीला जेऊ घातल�. 
 

कंठ�माने भ5तासाठ> डबा तयार 

कSन Nदला.  

बाळाला पेज कSन 

भरवल�. 

Kयानंतर 
वतःचा 

डबा घेऊन पळतच 

सटल�ु .  
 



 

बाळाला खांXयावर घेऊन +कती 

पळाल� तर� उशीर झालाच होता.  

रोज0यासारखा टLपो जागेवर न?हता.  

टLपो गे6यामळे बसच भाड ंXयाव ु
लागणार. आ/ण कं�ाटदाराच ेCश?या 

ऐकन Yयावे लागू णार.  

 

हो, टLपो गेला 

होता. 
 



 

कंठ�मा बससाठ> थांबल�. र
Kयावर भरपर माणसंू .  
+कKयेक बायका घाईघाईने जात होKया. 

या बायका इत5या मोकZया कशा 
काय?कणा0याह� हातात बाळ न?हतेु . 

कदा.चत घरकामासाठ> बायका असणार. 
कंठ�मास[ा अशाच एका घरात कामाला ु
होती.   
 

भरपर वेळेनतंर बस आल�ू . गद]तन  ती आत कशीबशी Cशरल�ू .  



 

बांधकामा0या जागेवर पोचायला बराच उशीर झाला होता. 

बसमधन उतSन ती पळतच सटल�ू ु . 
 



 

कामाला स^वात झालेल� होतीु . प^ष व बायका ु
रांगेत उभाSन CसमLट0या टोप6या पढे सरकवत ु
होKया. कणी (तला ब(घतलेलेु  न?हत.े  
 

घाई घाईने मैदाना0या एका 

कडलेा मलं झोपले6या आसQयाु -

पाशी गेल�.  



 

ताईसाठ> थोडीशी जागा कSन झोपवल�.  

कंठ�माची काम ंसपेंपयaत ताईला तथेेच रहायच ेहोत.े   

कंठ�मा डो5याला कापड गंडाळन मजरां0या रांगेत उभी राNहल�ु ूू .  

कं�ाटदाराने अगोदरच (तला पाNहलेले होत.े  

दोन आठवbयात त ू
तीन वेळा उशीरा 

आल� आहेस.  
 

कंठ�मा ग9प बसल�. कं�ाटदार मजर� कापेल ह� भीतीू .  

ग9प असलेले बरे. नाह�तर जा
त पैसे कापेल.  
 



 

ती Cशडीवर चढन चबतQयावर  ू ु

जाऊन थांबल�.  
 

(त0या मcै�णी – लeमी, सरोज, 

रमीझा, अथंोन�मा – तथेेच होत.े ती 

CशडीवSन चढताना सव�जण हसत 

होत.े  

अजन काह� वेळ त ेहसले ू
असत.े कारण CसमLट 

Cमि5सगं मशीन cबघडलेले 

होत.े  परंत यात ु
हस=यासारखे काय आहे? 

CसमLट नस6यास मजर� ू
नाह�... 



 


ट�ल0या टोकदार तारा (त0या 

पाया0या तळ?याला टोचत होKया. 

उfया उfया ती काह� तर� शोधत 

होती. (तला दोन लाकडी फळकgया ु
सापड6या. ती Kयावर उभारल�.   

काह� वेळाने CसमLट0या टोप6या वर सरक लाग6याू .  
 

इथे, इथे ओता. 
इथे  इथे. त�ह� ु
नीट काम करत 
नस6यास 
कामासाठ> 
दसQयांना ठेवावे ु
लागेल.   

गवंडी जोराने खेकसत होता.  
 



 

बायका घाई घाईने पढे झा6याु . आप6या NहRयाचे काम पण� न के6यास ू
मजर� कापल� जाईलू , ह� भीती.   

या, या लवकर या. गवडंीला 

CसमLटसाठ> वाट पहावी लाग6यास 

त�हालास[ा पगाराची वाट पहावी ु ु
लागेल.   



 

लवकर! 
लवकर... !!  



 

टोपल& वाट बघत होती.  7 :कलो वजनाची. न थांबता चालणार&.  
 

घ<याळासारखी..  टोप5या मोजता मोजता  �दवस सपंतो.  

तर& अजन एक टोपल& रांगेत आहेचू . 



 

CसमLट येतच आहे. न थांबता... 

तमचा NहRयाच ेकाम संप6यानंतरचु  

तम0या हातात Kया Nदवसाची मजर�ु ू .   
 



 

^ि5मणीला 
माझी जागा 
Yयायला 
सांग कh   

^ि5मणीला 
कंठ�मा0या 
जागेत जायला 
सांग.   

^ि5मणी त ूखाल� 
जा. कंठ�मा0या 
जागेत.  
 



 

^ि5मणी खाल� उतSन 
कंठ�मा0या जागेवर 
गेल�.   
 

कंठ�मा खाल� उतरल�.  
 

बाळाला दध पाजल�ू .   

 



 

ती चबतQयावर चढत ु
होती.  CसमLट 
Cमि5संग मशीन प@हा ु
cबघडले. प^ष माणसं ु
द^
त करत होतेु .  
यात काह� वेळ गेला.  
जेवणाची सDी होईल ु
का? 
 

हो, जेवणाची सDी झाल�ु .  
 



 

सव� जण जेवण करत असताना सरोज सांगत असलेल� गोiट कंठ�मा ऐकत होती.  

ती मSन गेल�.  

पेपरमIये फोटो आलेल� ती बाई मेल�. 
 

अल�कडचे (तचे लjन  झाले होत.े परंत नवरा हंडा ु ु
जा
त न Cमळा6यामळे �ास देत होताु . (त0या 

आई-वkडलांना जा
त पसेै देणे श5य न?हत.े 
 

रोज भांडण. Cश?यांची लाखोल�.  शवेट� Kयाला यां0याकडन काह� Cमळणार नाह� याची ू
खा�ी झाल�. Kयांनतर ह� दघ�टनाु .   
 



 

(त0या साडीला 

आग लागल� 

होती.  

(तला आग 

Oवझवता येईना.  
 

आगीतन बाहेर पड=याचा PयKन ू
करत होती. बाहेSन दरवाlयाला 
कडी लावलेल� होती.  
 

आग पसS लागल�.  जोरजोराने ती दरवाlयाला 

माS लागल�. ओरड ू
लागल�. कणालाह� त ेऐक ु ू
आले नाह�.  

गीता भाजन होरपळन मले�ू ू .  

परंत लोक चकन झालेल� दघ�टना असे �हणतातु ु ुू . तो (त0या अगंावर रॉकेल 

ओतन आग लावन बाहेSन दरवाlयाला कडी लावला होता �हणेू ू .  



 

रमीझा पढे सांग लागल�ु ू .   

(त0या शजेार� एक बाई होती. 
(तला एक मल होतू . मलगीु . 
(तला बरे वाटत न?हत.े ती 
दवाखा@यात गेल�.  
 

डॉ5टरानी (तला तपासले.  यापढे तला ु ु
मल होणार नाह�ू . डॉ5टर �हणाले.  
 

(तचा नवरा .चडला.  

मला मलगा हवा होताु .  

आता तला मल होणार ु ू
नाह�.  
 



 

बायको �हणून तझा काह� उपयोग नाह�ु .  

घर सोडन जाू . या पोर�ला पण घेवन जाू .  

काह� तर� कSन (तला संपव.  
 

Kयाच रा�ी ती बाहेर पडन एकाू  OवNहर�पाशी आल�. Kया 

िज6nयातील जा
त खोल असलेल� ती Oवह�र!  

मल�ला छातीस धSन Oवह�र�त उडी ु
मारल�.  
 

पोल�सांनी आKमहKया �हणन केस Cमटवल�ू .  



 

नवरा सांगतो �हणन कणी तर� जीव देतात ू ु का? 
 

नवरा जे सांगतो त ेऐकलेच पाNहज.े  
 

हो. ऐकायच ेनस6यास घर सोडन ू
जावे.  
 

घर सोड6यास (तला कोण ठेवन घेणारू ? 
 

KयापेMा मेलेलेच बरे. बाईस[ा एक माणसचु ू . इतराPमाणे 

(तलास[ा माणस �हणन का पहात नाह�तु ू ू ? 
 

या,  लवकर या 
 

कं�ाटदाराचा आवाज.  



 

जेवण झाले होत.े सगळे कामाला हाजर. 

त�ह� दोघी या ु
फरRया उचलन ू
पCलकड ेठेवा.. 
 

पNह6या-पNह6यांदा अस6या कामामळे फार थकवा येत होताु . pक भSन 

आणले6या फरRया उचला?या लागत होKया. आता हे सव� सोपे वाटत आहे.  

^ि5मणी सांगत होतीः  
 

आता आपण 
फरRयासारखेच 
आहोत.  

 

याचा अथ�?  



 

Kयां0यासाठ> 
आपण दगडच !  
 

आ�हाला Oपळनू  काढतात.  

त असा Oवचार कSू  नये.   
 

आपण ऊन – पावसात काम 
करावे. Kयानी बसन खावेू .  
 

त ेOवचार करत 
असतात. आप6या 
उXयोगाबqल Oवचार 
करत असतात.  

उXयोग कसला? 

फायXया0या गोiट�…   
 

आम0यासारsया बायकां0या िजवावर 
फायदा कSन घेतात.  
 



 

Kयांना न5कhच फायदा होत असणार. 
कारण बायकांना जा
त मजर� Xयावी ू
लागत नाह�.  
 

तला काय वाटतेु , कंठ�मा? 

मला नका OवचाS.मी 
बाईमाणसू .  
 

परंत ु  ^ि5मणी0या 

PRनाबqल ती Oवचार कS 

लागल�.   



 

बाकhचा Nदवस तसाच गेला. Nदवसा0या शवेट� गोड 

बातमी आल�. सगळे या. पगार Xयायचा आहे.  
 

एका आठवbयाचा पगार होता.  
 

आज पगार, कंठ�मा 

तझा नवरा तला ु ु
बघायला येणार.  
 

इतका वेळ थांबलेले साथ�क झाले.  
 

(तचा नवरा क=ण9पा. बेवडा.  
कायम घराबाहेरच असायचा.   
 

सगळे पगारा0या रांगेत उभे राNहले.  

प^षाना ु
एवढा पगार? 
 

आम0यापेMा द9पट ु
तर� असावा! 
 



 

(तत5यात बायका0या रांगेतन  आरडा ओरडा ऐकू ू  आला.   
 हे काय?आई ग! 

ती ^ि5मणी. कं�ाटदाराने 

सहजपणे (त0या पाठ>वर हात 

+फरवल�.  त खाल0या ू
जातीची. तtार करायच ंनाह�.  
 

^ि5मणी Kया0या तuडावर थकंल�ु .  

कं�ाटदार रागाने लालबंद झालाु .   

तला पगार नाह�ु ! 
 



 

(तला  
हाकलन ू
Xया.  
 

बाकh0या बायकांनी (तला लांब नेले.   

वय
कर बायका कं�ाटदाराशी हlजत घालु  ूलागले.   

 

ग9प बसा. Kयाबqल काह� 

बोलायचे नाह�. नाह�तर 

त�हालाह� पगार नाह�ु .  
 

त ेग9प बसले.  
 



 

कंठ�माची पाळी आ6यानतंर हातात पडलेले पसेै घेऊन बाहेर 
पडल�. पाच ^पये कमी होत.े   

 

भांडण करणे ?यथ�! 

घर� पोचे
तोपयaत सIंयाकाळ झाल� होती.  
 



 

वाटेत +कराणा दकानापाशी थांबन सामान व मलांसाु ू ु ठ> Cमठाई घेतल�. तेथे 

लिeमय�मा उभी होती.    

त हशाू ु र ग बाई! नवरा 

बघाय0या अगोदरच त सामान ू
घेवन चालल� आहेसू .  

आताच तो घर& गेला.  

ती घर� गेल�. आत पाय 
ठेवाय0या अगोदर  Mणभर 
घटमळल�ु .  तो घरात असावा. 
कठे आवाज नाह�ु . काह� �ास 
नसेल. आत घरात Cशरल�.  
 



 

घरात पाय ठेवल�.  

तो जCमनीवर (नप.चत पडला होता.  
 

हे काय? मोगQयाची फलंु . (त0यासाठ> आणलेले.   

आ/ण मलांसाठ> Cमठाईु .  



 


वयपाक करत असताना भ5ताने सव� हकhकत 

हळच सां.गतल�ू . (तला सगळे माNहत झाले.  
 

बाबा बंग6यावर आला 
होता. माझा पगार 
Nहसकावन घेतलाू .  
 

ते?हा (तला फलांच ेव Cमठाईच ेरह
य कळालेु .  

आई ग  

(तचा नवरा जागा होता.  
 



 

(तने Kया0यासाठ> 
पाणी आणले होत.े   

 

पाणी गटगटा 

Oपऊन टाकला.  
 

त मला अशी का बघत आहेसू ? फुल ंआवडल� 

नाह�त का? तJयासाठ> आणले होतेु .   
 

हो. परंत यासाठ> पसेै कठन Cमळाले हे ु ूु
पण मला माNहत आहे.  

Kयाला राग आला.  



 

 

 

 

मी तJयासाठ> ु
भेट �हणन ू
आणल� होती.   

माJया मलाच ेपैसे माझेच पैसेु .  

त यात मIये पड नकोसू ू .   

ती काह� वेळ फलाकड ेबघत होतीु . (त0या नाकातन बाहेर पडले6या र5तामळे फल ंू ु ु
ओल� झाल� होती. ती +कती 
व9न बघत होती! परंत नवQया0या  Cश?या व नाकातन ु ू
भळभळणारे र5त वा
तवाची जाण कSन देत होKया. परंत हेु  स[ा 
व9नच वाट ु ू
लागले. यापेMा तो जा
त मारणार नाह�. जा
त �ास देणार नाह�. हे सव� अनेक वेळा 

झालेले होत.े (त0या अगंवळणी पडले होत.े Kयाला सामोरे जा=याइतपत माJयात 

सामvय� नाह�. एके Nदवशी त ेसामvय� न5कhच येईल. त ेसामvय� शार�wरक 

सामvया�पेMा +कती तर� पट�ने जा
त असेल...  


